LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Em nossos dias, a maioria dos
ditos crentes leva uma vida tão parecida com a vida dos ímpios,
que não conseguimos perceber nenhuma diferença. Sabem por
quê? Por que não levam a sério a Bíblia, o que evidencia falta
de conversão verdadeira. A diferença entre o crente e o ímpio
tem de ser radical. Enquanto o ímpio é aquele que ama a si
mesmo, a ponto de desprezar a Deus e desconsiderar a sua
Palavra, o verdadeiro crente é aquele que ama a Jesus mais do
que todas as coisas, mais do que a sua própria vida, esforçandose para fazer a vontade do seu Senhor. Como pastor, o meu
desejo é que essa diferença seja cada vez mais acentuada e
mais evidente na vida dos irmãos.
COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos
os irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento,
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso
Senhor nos comissionou. Lembramos que, entre outras
responsabilidades que assumimos, estamos em plena campanha
para construção do nosso templo. Não tenhamos dúvidas de
que “em Deus faremos proezas” (Sl 60:12).

Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Dízimos
"Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos....” (Ml. 3.10).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ATENÇÃO PAIS E MÃES! – A não ser que vocês mesmos
andem no caminho do Senhor, certamente serão negligentes em
conduzir seus filhos a tal caminho. Por isso, pais e mães
crentes, além de trazerem seus filhos à Igreja, devem auxiliálos e incentivá-los em casa no estudo do catecismo, e fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 13 – Adeilson Barbosa da Silva
(8837-6519); Dia 22 – Luana Fernanda G. do Nascimento.
Deus abençoe os seus santos).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Silvinha, Tiago, Valda, Vera
(irmã de Edna); Wanda, e pela plena recuperação do Pr. Juarez.
OFERTAS – Todos aqueles que ofertarem para a Casa do
Senhor devem observar a instrução bíblica: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá
com alegria” (2 Coríntios 9:7).
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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NOSSAS
ATIVIDADES

A JUSTIÇA GRACIOSA DO JUSTO JUIZ
"Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado" (Rm 4:8).

DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUINTA
19:30h Culto de
Doutria e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

Queridos, o versículo acima trata do homem pecador a quem o Senhor
não imputará os seus próprios pecados. Como é possível Deus tolerar os
nossos pecados e continuar sendo Santo, se sabemos que o Justo Juiz não
inocenta o culpado? A resposta é que Deus os lançou sobre seu Filho
Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus tomou os nossos pecados e, ao invés
de imputá-los a nós, os colocou sobre Jesus Cristo, e os puniu nele. Foi
para isso que Cristo veio ao mundo: para nos salvar dos nossos pecados
(Mt 1:21). Ele veio a este mundo para ser o nosso substituto, por isso
somos declarados justos diante de Deus. É disso que trata o profeta Isaías
quando diz que “ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas
dores” (Is 53:4). O profeta está tratando de pecados, e não de doenças
físicas, como muitos pensam. “Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados (Is 53:5).
Sarados das nossas iniquidades, porque “o Senhor fez cair sobre ele a
iniquidade de nós todos” (Is 53:6). Ao invés de Deus atribuir os nossos
pecados a nós, ele os atribuiu ao próprio Filho, “carregando ele mesmo
em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos
para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas fomos
sarados” (1Pe 2:24). O que o profeta diz e o apóstolo confirma é que
Cristo não só levou sobre si os nossos pecados, como também sofreu na
carne o castigo que merecíamos. O nosso pecado foi atribuído ao Justo e
sua justiça foi imputada nós. Esta é a justiça graciosa do Justo Juiz que
inocenta o pecador culpado. Esta é a essência da doutrina da justificação,
uma ação total e graciosa de Deus. Nós não fazemos absolutamente nada,
não temos participação alguma, nenhuma boa obra de justiça própria que
nos credite diante de Deus. O cristão, a pessoa salva crê nos atos
absolutos e graciosos de Deus, o Justo Juiz. O salvo entende e aceita a
doutrina da justificação, e por isso não tenta fazer algo para salvar-se. O
salvo, ao compreender e aceitar a justiça graciosa do Justo Juiz, vive para
glória de Deus e luta com todas as suas forças para não pecar, consciente
de que esta atitude é efeito, e não a causa da sua salvação. O salvo sabe
que ninguém é salvo porque se arrependeu e creu, embora isso esteja
envolvido na salvação como dádiva de Deus. Ele sabe que é salvo porque
Deus o justificou pela justiça que há em Cristo Jesus. Aquele que
compreendeu o processo da sua justificação, agora justificado por Cristo
Jesus, vive para a glória do seu Salvador. Você crê que é salvo
inteiramente por meio do que Deus fez em Cristo Jesus a seu favor?
Então glorifique a Deus com a sua vida.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 134:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:129-144 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – “As Muitas Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – “Chuvas de Bênçãos”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
12. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.

HINOS LITÚRGICOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

Salmos 119:129-144 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 27 do Breve Catecismo – Em que consistiu a humilhação de Cristo?
Resposta: A humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isto em condição baixa, feito sujeito à
lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a maldiçoada morte na cruz, em ser
sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo.

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.

____________________________________________________________________

129 - Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os observa.
130 - A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
131 - Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos.
132 - Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu
nome.
133 - Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniqüidade alguma.
134 - Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos.
135 - Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos.
136 - Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.
137 - Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos.
138 - Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade.
139 - O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra.
140 - Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a estima.
141 - Pequeno sou e desprezado; contudo, não me esqueço dos teus preceitos.
142 - A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
143 - Sobre mim vieram tribulação e angústia; todavia, os teus mandamentos são o meu
prazer.
144 - Eterna é a justiça dos teus testemunhos; dá-me a inteligência deles, e viverei.

HINOS LITÚRGUCOS

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Entrai pela porta estreita (larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz
para a perdição e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta e apertado é
o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela (Mt 7:13-14).

